คําสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ที่ 145 /2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
……………………………………………………………
ดวยโรงเรียนกําหนดจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าป การศึกษา 2561 ของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในวันที่ 18, 20 - 21 กุมภาพันธ 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 18,
20 - 22 ธันวาคม 2562 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ กษาธิการ พุ ทธศักราช 2546 เพื่อใหการดําเนินงานจัดสอบเป นไปตามวัตถุประสงคดวยความเรีย บรอย
ถูกตอง ยุติธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝายตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการสอบ ประกอบดวย
นายภักดี เหมทานนท
นายภูตินันท เฮงศิริ
นายสุชีพ ทิพยบุญแกว
นายดุสิต คงจันทร
วาที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
หัวหนากลุมสาระฯ และหัวหนากลุมวิชา
นายบรรดร สุราราช
นางสารภี ธรรมประโชติ
นางปฏิมา สุพงษวิบูลพันธ
นางสาวนงคเยาว สินลี่
นายเตชพิสิษฐ ศรีนวลดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝายดําเนินการสอบ
2.1 กรรมการกํากับหองสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับถุงอุปกรณและขอสอบวิชาแรกจากกรรมการกองกลาง กอนการสอบ 15 นาที วิชาตอไป
กรรมการรับ-สงขอสอบจะนําขอสอบไปสงใหที่หองสอบ
2. ตรวจนับกระดาษคําตอบและขอสอบใหถูกตองตรงตามจํานวนที่รับไป แลวสงใหกรรมการ
รับ-สงขอสอบ ยกเวนวิชาสุดทายใหนําสงทีก่ องกลาง หอง 211
3. กํากับการสอบทั้ง 2 คน ตามเวลาในตารางสอบ ไมทําเสียงดังรบกวนผูเขาสอบ ตักเตือนนักเรียน
กอนลงมือทําขอสอบ และปองกันการทุจริตดวยวิธีตาง ๆ
4. เมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ตองรีบรายงานกรรมการกองกลาง (หอง 211) ทันที
5. ดูแลใหมีการทําความสะอาดหองสอบและจัดโตะ เกาอี้ ตามผังที่นั่งเดิมทุกวัน

2
หอง
สอบ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

สถาน
ที่
สอบ

512
(35)
513
(35)
514
(35)
515
(35)
516
(35)
523
(35)
524
(35)
525
(35)
526
(35)
527
(35)
528
(35)
531
(35)
532
(35)
533
(35)
534
(35)
535
(35)
536
(35)
537
(35)

ชั้น/เลขที/่
จํานวน

1/1 1–20 (20)
2/1 1- 15(15)
1/1 21- 41(21)
3/1 21-35(15)
1/2 1- 20(20)
2/2 1- 15(15)
1/2 21- 40(20)
3/2 21- 35(15)
1/3 1- 20(20)
2/3 1- 15(15)
1/3 21- 40(20)
3/3 21-35(15)
1/4 1- 20(20)
2/4 1- 15(15)
1/4 21- 40(20)
3/4 21-35(15)
1/5 1- 20(20)
2/5 1- 15(15)
1/5 21- 40(20)
3/5 21-35(15)
1/6 1- 20(20)
2/6 1- 15(15)
1/6 21- 40(20)
3/6 21-35(15)
2/1 16- 30(15)
3/1 1-20(20)
2/2 16- 30(15)
3/2 1-20(20)
2/3 16- 30(15)
3/3 1-20(20)
2/4 16- 30(15)
3/4 1-20(20)
2/5 16- 30(15)
3/5 1-20(20)
2/6 16- 30(15)
3/6 1-20(20)

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

วันที่ 18 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ.62

วันที่ 21 ก.พ.62

วันที่ 22 ก.พ.62

ครูสมพร ธ.
ครูพัชราภรณ
ครูจุฑาทิพย
ครูอุดร
ครูขวัญชนก ส.
ครูกุลกาญจน
ครูณัฐจีรา
ครูณิชากร
ครูรักชนก
ครูสุนทรี
ครูจุฑาลักษณ
ครูจารึก
ครูนิตยา
ครูจันทรทรา
ครูฐิติมา
ครูสมพร ผ.
ครูพวงผกา
ครูอรุณี ช.
ครูปญจรี
ครูอภิรักษ
ครูวิทวัชญ
ครูวรรณา
ครูวันดี
ครูฉลองรัตน
ครูเวียงนา
ครูศุภชัย
ครูมัณฑนา
ครูคณิศ
ครูกัลยกมล
ครูสถาพร
ครูสุนีย
ครูนภัทร
ครูปดิวรัดา
ครูกัลยา
ครูกาญจนา น.
ครูกันตชนก

ครูสมพร ธ.
ครูพัชราภรณ
ครูจุฑาทิพย
ครูอุดร
ครูขวัญชนก ส.
ครูกุลกาญจน
ครูณัฐจีรา
ครูณิชากร
ครูรักชนก
ครูสุนทรี
ครูจุฑาลักษณ
ครูจารึก
ครูนิตยา
ครูจันทรทรา
ครูฐิติมา
ครูสมพร ผ.
ครูพวงผกา
ครูอรุณี ช.
ครูปญจรี
ครูอภิรักษ
ครูวิทวัชญ
ครูวรรณา
ครูวันดี
ครูฉลองรัตน
ครูเวียงนา
ครูศุภชัย
ครูมัณฑนา
ครูคณิศ
ครูกัลยกมล
ครูสถาพร
ครูสุนีย
ครูนภัทร
ครูปดิวรัดา
ครูกัลยา
ครูกาญจนา น.
ครูกันตชนก

ครูสมพร ธ.
ครูพัชราภรณ
ครูจุฑาทิพย
ครูอุดร
ครูขวัญชนก ส.
ครูกุลกาญจน
ครูณัฐจีรา
ครูณิชากร
ครูรักชนก
ครูสุนทรี
ครูจุฑาลักษณ
ครูจารึก
ครูนิตยา
ครูจันทรทรา
ครูฐิติมา
ครูสมพร ผ.
ครูพวงผกา
ครูอรุณี ช.
ครูปญจรี
ครูอภิรักษ
ครูวิทวัชญ
ครูวรรณา
ครูวันดี
ครูฉลองรัตน
ครูเวียงนา
ครูศุภชัย
ครูมัณฑนา
ครูคณิศ
ครูกัลยกมล
ครูสถาพร
ครูสุนีย
ครูนภัทร
ครูปดิวรัดา
ครูกัลยา
ครูกาญจนา น.
ครูกันตชนก

-

3
หอง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

20

321
(29)

21

322
(34)

22

721
(40)
722
(40)
723
(40)
724
(40)
725
(40)
726
(40)
727
(30)

19

23
24
25
26
27
28
29

538
(30)

745
(30)

30

746
(30)

31

747
(30)

ชั้น/เลขที/่
จํานวน

2/1 31- 40(10)
2/2 31- 40(10)
3/1 36-40(5)
3/2 36-40(5)
2/3 31- 39(9)
2/4 31- 40(10)
3/3 36-40(5)
3/4 36-40(5)
2/5 31- 40(10)
2/6 31- 42(12)
3/5 36-41(6)
3/6 36-40(5)
1/11 1–20 (20)
2/11 1 –20 (20)
1/12 1 –20 (20)
3/12 1 –20 (20)
2/12 1 –20 (20)
3/11 1 –20 (20)
1/13 1 –20 (20)
3/14 1 –20 (20)
2/13 1 –20 (20)
3/13 1 –20 (20)
1/14 1 –20 (20)
2/14 1 –20 (20)
1/11 21–30 (10)
2/11 21-30 (10)
3/11 21-30 (10)
1/12 21–30 10)
2/12 21-30(10)
3/12 21–30 (10)
1/13 21-30 (10)
2/13 21-30 (10)
3/13 21-30 (10)

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

วันที่ 18 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ.62

วันที่ 21 ก.พ.62

วันที่ 22 ก.พ.62

ครูกุลณพฤกษ
ครูสุภา

ครูกุลณพฤกษ
ครูสุภา

ครูกุลณพฤกษ
ครูสุภา

ครูนิรชร
ครูศริ ิ

ครูนิรชร
ครูศิริ

ครูนิรชร
ครูศิริ

-

ครูกอบกุล
ครูสุดา

ครูกอบกุล
ครูสุดา

ครูกอบกุล
ครูสุดา

-

ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน
ครูพัชรินทริ์
ครูพิพัฒน
ครูสศิธร
ครูปยพัสญ
ครูอุษณีย
ครูพศิกา
ครูสุพานี
ครูจิราพร ป.

ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน
ครูพัชรินทริ์
ครูพิพัฒน
ครูสศิธร
ครูปยพัสญ
ครูอุษณีย
ครูพศิกา
ครูสุพานี
ครูจิราพร ป.

ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน
ครูพัชรินทริ์
ครูพิพัฒน
ครูสศิธร
ครูปยพัสญ
ครูอุษณีย
ครูพศิกา
ครูสุพานี
ครูจิราพร ป.

ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน
ครูพัชรินทริ์
ครูพิพัฒน
ครูสศิธร
ครูปยพัสญ
ครูอุษณีย
ครูพศิกา
ครูสุพานี
ครูจิราพร ป.

ครูนุชนาฎ
ครูพรรณพิศ
T.Jamie Ian

ครูนุชนาฎ
ครูพรรณพิศ
T.Jamie Ian

ครูนุชนาฎ
ครูพรรณพิศ
T.Jamie Ian

ครูนุชนาฎ
ครูพรรณพิศ
T.Jamie Ian

ครูธีรพล

ครูธีรพล

ครูธีรพล

-

ครูธีรพล

T.Tarteel

ครูวรัญญา

T.Tarteel

ครูวรัญญา
T.Tarteel

T.Tarteel

ครูรุงโรจน
ครูผิน

ครูรุงโรจน
ครูผิน

ครูรุงโรจน
ครูผิน

ครูรุงโรจน
ครูผิน

ครูพัชรี
T.Tracy nicole

ครูพัชรี
T.Tracy nicole

ครูพัชรี
T.Tracy nicole

ครูวรัญญา

1/14 21–30(10) ครูพัชรี
2/14 21-30 (10) T.Tracy nicole
3/14 21–30(10)

ครูวรัญญา

4
หอง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

ชั้น/เลขที/่
จํานวน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ตน

วันที่ 18 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ.62

วันที่ 21 ก.พ.62

32

ประดู 1/8 1 – 30 (30)
แดง 3/8 1 – 30 (30)
(60)

T. Weeraphat
T. Joe Isacc III
T. Maggie-may

T. Weeraphat
T. Joe Isacc III
T. Maggie-may

T. Weeraphat
T. Joe Isacc III
T. Maggie-may

33

641
(40)

1/7 1 – 20 (20)
3/7 1 – 20 (20)

T. Elsa
T. Suratchada

T. Elsa
T. Suratchada

T. Elsa
T. Suratchada

34

642
(40)

1/9 1 – 20 (20)
2/7 1 – 20 (20)

T. Nuan-anong
T. Craig

T. Nuan-anong
T. Craig

T. Nuan-anong
T. Craig

35

643
(40)

1/10 1 – 20 (20)
2/8 1 – 20 (20)

T. Sean
T. Bunrat

T. Sean
T. Bunrat

T. Sean
T. Bunrat

36

644
(40)

2/9 1 – 20 (20)
3/9 1 – 20 (20)

T. Preeda
T. Jan

T. Preeda
T. Jan

T. Preeda
T. Jan

37

645
(40)

2/10 1 – 20 (20)
3/10 1 – 20 (20)

T. Warunee
T. Alireza

T. Warunee
T. Alireza

T. Warunee
T. Alireza

38

634
(30)

1/7 21 – 30 (10)
2/7 21 – 30 (10)
3/7 21 – 30 (10)

T. Graeme
T. Orapan

T. Graeme
T. Orapan

T. Graeme
T. Orapan

39

635
(29)

T. Suwimon
T. Luke

T. Suwimon
T. Luke

T. Suwimon
T. Luke

40

636
(40)

1/10 21 – 30 (10)
2/10 21 – 30 (10)
3/10 21 – 29 (9)
1/9 21 – 30 (10)
2/8 21 – 30 (10)
2/9 21 – 30 (10)
3/9 21 – 30 (10)

T. Arunee
T. Christopher

T. Arunee
T. Christopher

T. Arunee
T. Christopher

5
หอง
สอบ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สถาน
ที่
สอบ
511
(คุณพอนับ)
(35)

512
(32)
513
(35)
514
(27)
515
(35)
516
(31)
523
(35)
524
(28)
525
(35)
526
(32)
527
(35)
528
(26)

531
(35)
532
(27)
533
(35)
534
(36)
535
(35)

ชั้น/เลขที/่
จํานวน

กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ.62

วันที่ 21 ก.พ.62

วันที่ 22 ก.พ.62

4/1 1-20 (20)
5/1 1-15 (15)

ครูชนัตว
ครูจันทรทิพย

ครูชนัตว
ครูจันทรทิพย

ครูชนัตว
ครูจันทรทิพย

ครูชนัตว
ครูจันทรทิพย

4/1 21-32 (12)
6/1 21 -40 (20)
4/2 1-20 (20)
5/2 1-15 (15)
4/2 21-40 (20)
5/2 31-37 (7)
4/3 1-20 (20)
5/3 1-15 (15)
4/3 21-31 (11)
6/4 21 -40 (20)
4/4 1-20 (20)
5/4 1-15 (15)
4/4 21-40 (20)
5/4 31-38 (8)
4/5 1-20 (20)
5/5 1-15 (15)
4/5 21-42 (22)
5/12 31-40 (10)
4/6 1- 20 (20)
5/6 1-15 (15)
4/6 21-40 (20)
5/7 31-36 (6)

ครูณภาภัช
ครูวชิระ
ครูสุภาพ
ครูขวัญชนก บ.
ครูผกากรอง

ครูณภาภัช
ครูวชิระ
ครูสุภาพ
ครูขวัญชนก บ.
ครูผกากรอง

ครูณภาภัช
ครูวชิระ
ครูสุภาพ
ครูขวัญชนก บ.
ครูผกากรอง

ครูณภาภัช
ครูวชิระ
ครูสุภาพ
ครูขวัญชนก บ.
ครูผกากรอง

ครูพหล
ครูชนิดา (นศ.)
ครูนาตยา
ครูวณิชชา
T. Joseph
ครูจตุพร
ครูรัตติกาล
ครูจันทรา
ครูรักษชล
ครูทาริกา
ครูพิชาภพ
ครูภารตี
ครูปริตตา
ครูละมัย
ครูพสิษฐ
ครูสุรัสวดี
T.Felix
ครูบวรเพ็ญ
4/7 1-20 (20) ครูเยาวธิดา
5/7 1-15 (15) ครูศิรพิ รรณ
4/7 21-30 (10) ครูไวยากรณ
6/7 21 -38 (18) ครูจิรายุ
4/8 1-20 (20) ครูวรรณภา
5/8 1-15 (15) ครูสาวิตรี
4/8 21-40(20) ครูนงเยาว ม.
6/3 21 -36 (16) ครูอัญชนา
4/9 1-20 (20) ครูกนกวรรณ
5/9 1-15 (15) ครูบัณฑิต

ครูพหล
ครูชนิดา (นศ.)
ครูนาตยา
ครูวณิชชา
T. Joseph
ครูจตุพร
ครูรัตติกาล
ครูจันทรา
ครูรักษชล
ครูทาริกา
ครูพิชาภพ
ครูภารตี
ครูปริตตา
ครูละมัย
ครูพสิษฐ
ครูสุรัสวดี
T.Felix
ครูบวรเพ็ญ
ครูเยาวธิดา
ครูศิรพิ รรณ
ครูไวยากรณ
ครูจิรายุ
ครูวรรณภา
ครูสาวิตรี
ครูนงเยาว ม.
ครูอัญชนา
ครูกนกวรรณ
ครูบัณฑิต

ครูพหล
ครูญาณิศา (นศ.)
ครูนาตยา
ครูวณิชชา
T. Joseph
ครูจตุพร
ครูรัตติกาล
ครูจันทรา
ครูรักษชล
ครูทาริกา
ครูพิชาภพ
ครูภารตี
ครูปริตตา
ครูละมัย
ครูพสิษฐ
ครูสุรัสวดี
T.Felix
ครูบวรเพ็ญ
ครูเยาวธิดา
ครูศิรพิ รรณ
ครูไวยากรณ
ครูจิรายุ
ครูวรรณภา
ครูสาวิตรี
ครูนงเยาว ม.
ครูอัญชนา
ครูกนกวรรณ
ครูบัณฑิต

ครูพหล
ครูญาณิศา (นศ.)
ครูนาตยา
ครูวณิชชา
T. Joseph
ครูจตุพร
ครูรัตติกาล
ครูจันทรา
ครูรักษชล
ครูทาริกา
ครูพิชาภพ
ครูภารตี
ครูปริตตา
ครูละมัย
ครูพสิษฐ
ครูสุรัสวดี
T.Felix
ครูบวรเพ็ญ
ครูเยาวธิดา
ครูศิรพิ รรณ
ครูไวยากรณ
ครูจิรายุ
ครูวรรณภา
ครูสาวิตรี
ครูนงเยาว ม.
ครูอัญชนา
ครูกนกวรรณ
ครูบัณฑิต

6
หอง
สอบ
ที่
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

สถาน
ที่
สอบ
536
(32)
537
(35)
538
(35)

335
(35)
321
(35)
322
(35)
323
(33)
331
(36)
332
(35)
333
(35)
334
(35)
432
(35)
232
(35)
131
(35)
132
(35)
133
(35)
721
(35)

ชั้น/เลขที/่
จํานวน

4/9 21-40 (20)
5/9 31-42 (12)
4/10 1-20 (20)
5/10 1-15 (15)
4/10 21-40 (20)
6/10 21 -35 (15)
4/11 1-20 (20)
5/11 1-15 (15)
4/11 21-40 (20)
6/11 21-35 (15)
4/12 1-20 (20)
5/12 1-15 (15)
4/12 21-40 (20)
6/12 21-33 (13)
5/1 16-31 (16)
6/1 1 -20 (20)
5/2 16-30 (15)
6/2 1 -20 (20)
5/3 16-30 (15)
6/3 1 -20 (20)
5/4 16-30 (15)
6/4 1 -20 (20)
5/5 16-30 (15)
6/5 1 -20 (20)
5/6 16-30 (15)
6/6 1 -20 (20)
5/7 16-30 (15)
6/7 1 -20 (20)
5/8 16-30 (15)
6/8 1 -20 (20)
5/9 16-30 (15)
6/9 1 -20 (20)
5/10 16-30 (15)
6/10 1 -20 (20)

กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ.62

ครูกวี
ครูจิระพร
ครูวิชัย
ครูภัทรสุดา
ครูวนิดา
ครูชญานณัณท
ครูชุติรัตน
ครูอรรถพล
ครูชวนี
T.Maria
ครูพลอยรัฐ
ครูธรรมรงค
ครูพีรพล
ครูธนัยน
ครูปาริชาต
ครูจิราภรณ ช.
ครูปราโมทย
ครูเสกสรรค
ครูพุฒิพงศ
ครูวัชรินทร
ครูปาริดา
ครูไพทูรย
ครูธิยาภรณ
ครูมัชฌิมา
ครูนิภารัตน
ครูสริยา
ครูพลอยพรรณ
T.Alex
ครูชัยยุทธ
ครูวรรณพร (นศ.)
ครูสังวรณ
ครูพรรวดี
ครูสุมาลี
ครูณกฤช

ครูกวี
ครูจิระพร
ครูวิชัย
ครูภัทรสุดา
ครูวนิดา
ครูชญานณัณท
ครูชุติรัตน
ครูอรรถพล
ครูชวนี
T.Maria
ครูพลอยรัฐ
ครูธรรมรงค
ครูพีรพล
ครูธนัยน
ครูปาริชาต
ครูจิราภรณ ช.
ครูปราโมทย
ครูเสกสรรค
ครูพุฒิพงศ
ครูวัชรินทร
ครูปาริดา
ครูไพทูรย
ครูธิยาภรณ
ครูมัชฌิมา
ครูนิภารัตน
ครูสริยา
ครูพลอยพรรณ
T.Alex
ครูชัยยุทธ
ครูวรรณพร (นศ.)
ครูสังวรณ
ครูพรรวดี
ครูสุมาลี
ครูณกฤช

วันที่ 21 ก.พ.62

วันที่ 22 ก.พ.62

ครูกวี
ครูจิระพร
ครูวิชัย
ครูภัทรสุดา
ครูวนิดา
ครูชญานณัณท
ครูชุติรัตน
ครูอรรถพล
ครูชวนี
T.Maria
ครูพลอยรัฐ
ครูธรรมรงค
ครูพีรพล
ครูธนัยน
ครูปาริชาต
ครูจิราภรณ ช.
ครูปราโมทย
ครูเสกสรรค
ครูพุฒิพงศ
ครูวัชรินทร
ครูปาริดา
ครูไพทูรย
ครูธิยาภรณ
ครูมัชฌิมา
ครูนิภารัตน
ครูสริยา
ครูพลอยพรรณ
T.Alex
ครูชัยยุทธ
ครูพิมพตรี (นศ.)
ครูสังวรณ
ครูพรรวดี
ครูสุมาลี
ครูณกฤช

ครูกวี
ครูจิระพร
ครูวิชัย
ครูภัทรสุดา
ครูวนิดา
ครูชญานณัณท
ครูชุติรัตน
ครูอรรถพล
ครูชวนี
T.Maria
ครูพลอยรัฐ
ครูธรรมรงค
ครูพีรพล
ครูธนัยน
ครูปาริชาต
ครูจิราภรณ ช.
ครูปราโมทย
ครูเสกสรรค
ครูพุฒิพงศ
ครูวัชรินทร
ครูปาริดา
ครูไพทูรย
ครูธิยาภรณ
ครูมัชฌิมา
ครูนิภารัตน
ครูสริยา
ครูพลอยพรรณ
T.Alex
ครูชัยยุทธ
ครูพิมพตรี (นศ.)
ครูสังวรณ
ครูพรรวดี
ครูสุมาลี
ครูณกฤช

7
หอง
สอบ
ที่
35

36

สถาน
ที่
สอบ
722
(35)
723
(35)

ชั้น/เลขที/่
จํานวน
5/11 16-30 (15)
6/11 1 -20 (20)
5/12 16-30 (15)
6/12 1 -20 (20)

37

724
(35)

38

725
(32)
726
(31)

5/5 31 – 39 (9)
5/6 31 – 39 (9)
6/2 21 -37 (17)
5/8 31-42 (12)
6/9 21 -40 (20)
5/10 31- 42 (12)
6/5 21 -39 (19)

745
(30)
746
(24)

5/11 31-41 (11)
6/8 21 -39 (19)
5/3 31-37 (7)
6/6 21 -38 (18)

39
40
41

กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
กรรมการกํากับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.พ.62

วันที่ 20 ก.พ.62

วันที่ 21 ก.พ.62

วันที่ 22 ก.พ.62

ครูธวัช
ครูธนาวิทย
ครูกติ ติมา
ครูบุญพา
T.Tenyeko Joy
ครูชฎากาญจน
T.David
T.Johanna
ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร
ครูนิชา
ครูดาราทิพย
T.Nafisa
T. Annest
ครูณัฏฐธัญศา
ครูอรศรี
ครูกาญจนา ส.
T.Jaytell Boy

ครูธวัช
ครูธนาวิทย
ครูกิตติมา
ครูบุญพา
T.Tenyeko Joy
ครูชฎากาญจน
T.David
T.Johanna
ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร
ครูนิชา
ครูดาราทิพย
T.Nafisa
T. Annest
ครูณัฏฐธัญศา
ครูอรศรี
ครูกาญจนา ส.
T.Jaytell Boy

ครูธวัช
ครูธนาวิทย
ครูกิตติมา
ครูบุญพา
T.Tenyeko Joy
ครูชฎากาญจน
T.David
T.Johanna
ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร
ครูนิชา
ครูดาราทิพย
T.Nafisa
T. Annest
ครูณัฏฐธัญศา
ครูอรศรี
ครูกาญจนา ส.
T.Jaytell Boy

ครูธวัช
ครูธนาวิทย
ครูกิตติมา
ครูบุญพา
T.Tenyeko Joy
ครูชฎากาญจน
T.David
T.Johanna
ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร
ครูนิชา
ครูดาราทิพย
T.Nafisa
T.Annest
ครูณัฏฐธัญศา
ครูอรศรี
ครูกาญจนา ส.
T.Jaytell Boy
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2. กรรมการกองกลาง
2.2.1 กรรมการรับขอสอบ มีหนาที่ ดังนี้
- รับขอสอบจากครูประจําวิชาหรือหัวหนากลุมสาระฯ/หมวดวิชา ตามตารางรับขอสอบ
- เซ็นชื่อรับขอสอบใหถูกตองเปนหลักฐาน
- จัดเก็บขอสอบเขาตูขอสอบใหเรียบรอยปลอดภัย
ประกอบดวย
วัน / เวลา
กรรมการรับขอสอบ
15 กุมภาพันธ 2562
08.30 - 11.30 น.
นางจันทรทิพย จุลศักดิ์,นางสาวธิยาภรณ ศรีเมือง ,
นางจิรายุ สุวรรณา, นางเยาวธิดา คําคง
12.20 - 15.00 น.
นางสารภี ธรรมประโชติ, นางปฏิมา สุพงษวิบูลพันธ, น.ส. นงคเยาว สินลี่
2.2.2 กรรมการประจํากองกลาง
หอง 211 มีหนาที่ดังนี้
1. เขียนแบบฟอรมหนาถุงขอสอบและจัดเตรียมถุงขอสอบ วัสดุ เอกสารที่จําเปนในการสอบ
ใหเรียบรอยและเขียนใบรับ-สงขอสอบตามตารางสอบ
2. จัดขอสอบตามตารางสอบและบรรจุขอสอบใสถุงขอสอบ
3. จายขอสอบวิชาแรกใหกรรมการกํากับการสอบ กอนเวลาตามตารางสอบ 15 นาที และจายขอสอบ
วิชาตอไปใหกรรมการรับ-สงขอสอบกอนเวลาไมเกิน 15 นาที
4. รับกระดาษคําตอบ ขอสอบ ตรวจนับจํานวนใหถูกตองและมัดเก็บใหเรียบรอย
5. จายกระดาษคําตอบ ขอสอบ ใหครูประจําวิชาหรือหัวหนากลุมสาระฯ/หมวดวิชา
แลวลงชื่อเบิกใหเรียบรอย
6. จัดเก็บถุงขอสอบ อุปกรณและเอกสาร วัสดุ ที่เกี่ยวกับการสอบใหอยูในสภาพที่ใชการไดในครั้งตอไป
กรรมการประจํากองกลาง

18 ,20- 22 กุมภาพันธ 2562

กรรมการกองกลาง ประจําวัน
ปฎิบัติหนาที่ ขอ 1,6 1.นางชอแกว จุลนวล 2. น.ส. วราภรณ แสงสุวรรณ
ปฎิบัติหนาที่ ขอ 2 1.นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ (ม.ตน) 2. นางสารภี ธรรมประโชติ (ม.ปลาย)
ปฎิบัติหนาที่ ขอ 3- 5 1.นางปฏิมา สุพงษวิบูลพันธ (ม.ตน) 2. นางมธุรส ทองกัน (ม.ปลาย)
ม.ตน 1. น.ส. สุธาทิพย เซงกําเนิด 2. น.ส.ญาณิศา มุสิเกตุ
ม.ปลาย 1. น.ส. เสาวลักษณ กั๋งเซง 2. น.ส. นงคเยาว สินลี่ 3. น.ส. นรีรีตน อิฐผล
ประจํากองกลาง
1. น.ส. จันจิรา บุญคลอง 2. น.ส. กาญจนา เส็นบัติ 3. น.ส. กรรณิการ เภรีวิก
4. น.ส. วรัญชลี อิ้ววังโส (นศ.) 5. น.ส. สุชาวดี เจริญพร (นศ.)
6. น.ส. พิมพตรี ภูสุวรรณ (นศ.) คุม ม.ปลาย (วันที่ 21-22)
7. นายวรรณพร เสวกจันทร (นศ.)คุม ม.ปลาย (วันที่ 18, 20)
8. น.ส. ชนิดา หวันกะเหร็ม (นศ.) คุม ม.ปลาย (วันที่ 18, 20)
9. น.ส.ญาณิศา พานิชกุล (นศ.) คุม ม.ปลาย (วันที่ 21-22)
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2.2.3 กรรมการประกาศและกํากับเวลาตามตารางสอบ
ม.ตน - ม.ปลาย 1. น.ส. กรวิกา อินทสา
2.2.4 กรรมการประจําหองพยาบาล
1. นางสาวศิริลักษณ เกื้อสกุล
2.2.5 กรรมการประจํากองกลาง

โครงการภาคภาษาอังกฤษ

กรรมการประจํากองกลาง โครงการภาคภาษาอังกฤษ
18 ,20- 21 กุมภาพันธ 2562
1. นางสาวธชกร เทพสังข
2. Mr. Thomas Hodgson
3. นางณัฎฐชนัตตา แมคเฟยรสัน 4. นางเบญจมาศ ปาลรัตน
5. นายไกรสร สรรพนิล
2.2.6. กรรมการรับ - สงขอสอบ
มีหนาที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบตามตารางสอบ (ยกเวนวิชาแรก) จากกองกลาง กอนการสอบไมเกิน 15 นาที
นําสงใหกรรมการกํากับการสอบตามหองสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบที่ตรวจนับถูกตองครบถวนแลวจากกรรมการกํากับการสอบ
หลังจากสอบเสร็จ นําสงกรรมการกองกลาง
(ยกเวนวิชาสุดทาย)
3. ชวยกรรมการกองกลาง รับขอสอบวิชาสุดทายของการสอบ ประกอบดวย
สถานที่สอบ
511 - 516
523 - 528
531 - 538
321 – 323
331 – 335, 432
131-133 , 232
721 – 727
745 – 747

ม.ตน

ม.ปลาย

นายวิว พันธนียะ
นายณัฐวุฒิ ดีชวย
นายวิทวัส เยื้อยงค
นายจัตุพร คําคง
นายเรวัติ นวลขาว
นายคมเดช เกมตาสา
นายเตชพิสิษฐ ศรีนวลดี
นายจรินทร อุยจรัส (นศ.)
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2.3 กรรมการ Copy และจัดทําขอสอบ
มีหนาที่ Copy ขอสอบของกลุมสาระฯ และหมวดวิชาตาง ๆ ตามเวลาที่กําหนด
ไดแก นายเริงสันต ยุทธชัย
ตาราง Copy ขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร

วันที่ 11- 15 กุมภาพันธ 2562
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

มีหนาที่ ดูแลการ Copy ขอสอบและจัดทําขอสอบ
ไดแก ครูประจําวิชาและ/หรือตัวแทนจากกลุมสาระฯ
2.4 หนาที่ของหัวหนากลุมสาระฯ-หัวหนาหมวด มีหนาที่ ดังนี้
1. ดูแลการจัดทําขอสอบและติดตามการสงขอสอบในรายวิชาตาง ๆ ของกลุมสาระฯ-หมวดวิชา
2. จัดครูในกลุมสาระฯกํากับการสอบแทนครูในกลุมสาระฯที่ไมมาปฏิบัติราชการ
3. กํากับการสอบหรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามคําสั่ง
2.5 กรรมการจัดเตรียมหองสอบ
มีหนาที่ ดังนี้
1. กํากับดูแลนักเรียนทําความสะอาดและจัดหองสอบตามผังที่กําหนด
2. กํากับดูแลนักเรียนจัดเก็บหองสอบหลังสอบเสร็จใหเรียบรอย
ประกอบดวย
วาที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
นางสุนิตยพร เลขมาศ
ดูแลอาคาร 1
นางศรัณยู ทองมี
ดูแลอาคาร 2,3
นางภัทรวดี ใจจิตร
ดูแลอาคาร 2,3
นางสาวพลยา เหมทานนท ดูแลอาคาร 4,5
นางลัดดาพร จันทรภักดี ดูแลอาคาร 5
นางดวงดาว จันทรสุข
ดูแลอาคาร 5
นางโบตั๋น รัตนพันธ
ดูแลอาคาร 5
นายสมพร อาตมาตร
ดูแลอาคาร 6
นางสาวอุไรวรรณ เอียดราช ดูแลอาคาร 6
นางอัญชนี โลกภิบาล
ดูแลอาคาร 7
นายสุรนาท ไชยธรรม
ดูแลอาคาร 7
นายวัชรพงศ นุราช
2.6 กรรมการฝายแสงเสียง มีหนาที่ ดังนี้
1. สํารวจ ปรับซอมไฟฟาหองสอบทุกหอง
2. สํารวจลําโพงตามอาคารตาง ๆ ใหเสียงไดยินอยางทั่วถึง
ประกอบดวย
นายสถาพร แสงระวี
หัวหนา
นายวชิระ ชินวงศ
กรรมการ
นายดุสิทธิ์ เรืองแดง
กรรมการ

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.7 กรรมการฝายบริการเครื่องดื่ม
มีหนาที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเครื่องดื่มบริการครูที่หนาหองกองกลาง ( หอง211)
2. จัดเตรียมและเก็บภาชนะ อุปกรณ และบริเวณจัดเลี้ยงเครื่องดื่มใหเรียบรอย
ประกอบดวย
นางมธุรส ทองกัน
หัวหนา
นางสุนิตยพร เลขมาศ
กรรมการ
นางศรัญยู ทองมี
กรรมการ
นางภัทรวดี ใจจิตร
กรรมการ
นางลัดดาพร จันทรภักดี
กรรมการ
นางอัญชนี โลกภิบาล
กรรมการ
นางธัญญา นารีเลิศ
กรรมการ
นางดวงดาว จันทรสุข
กรรมการ
นางสาวพลยา เหมทานนท
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ เอียดราช
กรรมการ
นางโบตั๋น รัตนพันธ
กรรมการ
ใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน
สูงสุดของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
(นายภักดี เหมทานนท)
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

